
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

   
 



 هذا الكتاب
 

ثل ن قطاع صناعة البناء ميذ أإج عامة أمهية كربى يف اقتصادها. متثل عملية البناء يف اململكة، ومنطقة اخللي
وحيتل نسبة يف االقتصاد احمللي ال ميكن جتاهلها. وميثل املكتب اهلندسي النواة األوىل  ،أكرب القطاعات منوًا

إن هذا الكتاب يسعى للتعرف على البيئة املهنية للعمل اهلندسي فذلك . لرمحهاليت تولد صناعة البناء من 
 بشكل عام واملعماري بشكل خاص.
 إىل ما يلي: التوصل وميكن من خالل قراءة هذا الكتاب

حتديد من كن واليت بدورها ستمواملعمارية معرفة أسباب وعوامل جناح وفشل املكاتب اهلندسية  -1
مستوى أداء وكفاءة املكتب اهلندسية وصياغة آلية متكن املكاتب من معرفة وحتديد مستتواها.  

التيت يتيدي   وبالتايل قد يكون لذلك األثر الكبري يف احلد من إغالق بعض املكاتب اهلندسية و
 فشلها وإغالقها إىل إهدار الكثري من املوارد.

صتياغة  قاعدة معرفية تتعلق بأداء املكاتب اهلندسية وبالتايل قد يساعد يف  سيساهم يف تأسيس -2
 وشروط ترخيصها.ها بعض األسس لتصنيف

التوصل ملعرفة أسباب وعوامل جناح وفشل املكاتب اهلندسية ومعرفة دور العميل وخصائصته   -3
واألطراف املهنية املختلفتة   اته واحلد من املشاكل اليت حتدث لبعض املكاتب مع اجلهاتوصف

 )اجلهات الرمسية، املالك، املقاول، واملكتب اهلندسي(.
 يستاعد يف سإن هذا التصتنيف  إذ نواع العمالء والتعرف على صفاهتم. التوصل إىل تصنيف أ -4

وهذا بالنتيجة سييدي إىل تطوير أداء  عمالئهم.ملعماريني واملهندسني مع حتسني أسلوب تعامل ا
مع العميتل والببتون.   املكاتب  املكاتب اهلندسية وبالتايل احلد من املشاكل اليت حتدث لبعض

وسوف ييدي ذلك أيضا إىل إجياد قاعدة وخلفية معرفية تساعد على حتديد وصياغة معايري عامة 
قد فإنه ومن خالل نتائج البحث ف فة إىل ذلكختيار عمالئهم. إضامن املكاتب اهلندسية متكن ا
 من خالل اجلوانب التالية: (املكتب نفسه)داخل  يًاتطوير أداء عملها داخلمن ملكاتب ا تتمكن
 :مساتجوانب متعلقة باألداء اإلداري للمكتب اهلندسي، وهذا اجلانب له عدة  أواًل:

  ( من قبيتل  نفسه ملكتب اهلندسياداخل أقسام رفع األداء اإلداري الداخلي للمكتب )أي مع
 التنسيق بني أطراف فريق التصميم.

    رفع األداء اإلداري اخلارجي للمكتب )أي مع أطراف خارجية( من قبيل تنظتيم العالقتات
 اخلارجية مع اجلهات الرمسية ومع املالك واملقاول.



 عامة الختيار املشاريع والعمالء.تطوير السياسة ال 
 :مساتبالتنظيم املايل للمكتب، وهذه هلا عدة جوانب متعلقة  ثانيًا:
 .تطوير سياسة املكتب يف وضع تكاليف إعداد املخططات واإلشراف وخدمات املكتب 
 .تطوير نظام تدقيق حسابات املكتب ومصاريفه 

 :مسات، وهذه هلا عدة متعلقة مبراقبة اجلودة ثالثًا: جوانب
 .حتسني أدوات مراقبة جودة األداء اإلداري 
 .حتسني أدوات مراقبة جودة التنظيم املايل 
 االرتقاء جبودة املخططات اهلندستية   ليحتسني أدوات مراقبة جودة الناتج الفين للمكتب من قب

 املنتجة من قبل املكتب، االرتقاء جبودة اإلشراف.
 

  مع، التواصل من داخل اململكة العربية السعوديةللراغبني احلصول على نسخة من الكتاب وميكن: 
 ٤٤٦٥٥٨٣٠٦٠٠٠هاتف ، القطيف –دار اطياف للنشر والتوزيع 

  00966565388544موبايل:
 

 .وكذلك يوجد الكتاب مبكتبة جرير والعبيكان واملتنيب
 

 خارج اململكة فيمكنهم التواصل مع:من يف احلصول على الكتاب الراغبون أما 
 ٤٤٦٥٩٠٣٠٩٤٠هاتف ، بريوت –ر العربية للعلوم ناشرون خارج السعودية من خالل الدا

 من خالل املواقع التالية:ميكن احلصول على الكتاب عرب التسوق اإللكتروين وكذلك 
  من خالل موقع نيل وفرات.كوم -٩
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